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บริษัท คริสเตียนแีละนีลเส็น (ไทย) จาํกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สาํหรับปสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 

1. ขอมูลทั่วไป 
 1.1 ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทย

และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี                
26 พฤศจิกายน 2535 บริษัทฯมีภูมิลําเนาในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลกัในการกอสราง และมีท่ี
อยูตามท่ีจดทะเบียนและสํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯมีบริษัทยอยหลายแหงท้ังในและตางประเทศและกิจการท่ีควบคุม
รวมกันตามรายละเอียดในหมายเหตุ 2.2 

1.2 ขอมูลหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 
  สวนหนึ่งของแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯท่ีไดรับอนมัุตจิากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2539 บริษัทฯจะเลิกดําเนินธุรกิจในบางหนวยงาน บริษัทฯไดแยกแสดง               
สินทรัพย/หนี้สินสุทธิและผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจในงบดุลรวม และ         
งบกําไรขาดทุนรวม ณ วันท่ีและสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบญัญัตวิชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 
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 2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทยอย (“บริษัทยอย”) และกิจการท่ีควบคุมรวมกันดังตอไปนี ้:- 

 
ประเทศที่             
จดทะเบียน สกุลเงิน ทุนเรียกชําระแลว 

อัตรารอยละของการ           
ถือหุนโดยกลุมบริษัท 

   2550 2549 2550 2549 
   (หนวย : พนั) รอยละ รอยละ 

ธุรกิจรับเหมากอสราง       
ถือโดยบริษัทฯ       
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน       
   (ไทย) จํากัด ไทย บาท 1,000 1,000 100.0 100.0 
เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี       
   และ เอ เอส รวมคา ไทย บาท 8,000 8,000 25.0 25.0 
แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา ไทย บาท 4,000 - 45.0 - 
ธุรกิจลงทุนในหุน       
ถือโดยบริษัทฯ       
บริษัท ซี เอ็น ที โฮลด้ิงส จํากัด ไทย บาท 2,600,000 2,600,000 100.0 100.0 
ถือโดยบริษัทยอย       
บริษัท อินโดไชนา อินเวสเมนทส จํากัด หมูเกาะ      
 เบอรมิวดาร เหรียญสหรัฐฯ 12 12 100.0 100.0 
บริษัท ฮารโมน ีพร็อพเพอรตี ้กรุป จํากัด หมูเกาะบริตชิ      
 เวอรจิน เหรียญสหรัฐฯ 50 50 100.0 100.0 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย       
ถือโดยบริษัทยอย       
บริษัท ซีเอ็น เพลส สีลม ดีเวลอปเมนท จํากัด ไทย บาท 69,063 69,063 100.0 100.0 
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ       
ถือโดยบริษัทฯ       
บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอร่ี จํากัด ไทย บาท 1,000 1,000 100.0 100.0 

 บริษัทยอย หมายถึง บริษัทที่กลุมบริษัทถือหุนทั้งโดยทางตรงและทางออมและมีการควบคุม
อยางเปนสาระสําคัญตอการดําเนินงานของกิจการ 

ในกรณีที่ไดมีการตัดสินใจใหบริษัทยอยเลิกดําเนินธุรกิจหรือใหจําหนายเงินลงทุนในบริษัท
ยอย กลุมบริษัทไดตั้งสํารองเผื่อคาใชจายท่ีจําเปนในการเลิกดําเนินธุรกิจไวแลว  

 ตั้งแตป 2545 บริษัทฯไดรวมกับบริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) บริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง (1964) จาํกดั 
เขาทําสัญญากับกรุงเทพมหานครเพ่ือกอสรางบอบําบัดน้ําเสียระยะท่ีสี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมลงทุนในรูปของกิจการท่ีควบคุมรวมกันช่ือเนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ 
เอ เอส รวมคา ในสัดสวนเทา ๆ กัน คือ รอยละ 25 ของเงินลงทุนท้ังหมด 
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 ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดทําสัญญารวมคากับบริษัท แพน เอเซีย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด        
คอนสตรัคช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด ภายใตกิจการท่ีควบคุมรวมกันช่ือ  แพน เอเซีย - ซีเอ็นที             
รวมคา เพ่ือกอสรางโรงงานปโตรเคมี เอชเอ็มซี-พีดีเอช (สวนงานโยธา) โดยบริษัทฯลงทุนใน
อัตรารอยละ 45  

 งบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และสําหรับปสิ้นสดุวนัเดียวกนัของแตละ
ปจึงไดรวมสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายของกิจการท่ีควบคุมรวมกันดังกลาวโดยใช
วิธีรวมตามสัดสวน 

ข) งบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตรา       
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันท่ีในงบดุลสําหรับสนิทรัพยและหนี้สิน และอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่
สําหรับปสําหรับรายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดงักลาวไดแสดงไวเปน
รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน 

ค) ยอดคงคางและรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญและเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ี
ควบคุมรวมกันในบัญชีของบริษัทฯ ทุนเรือนหุนของบริษัทยอยและทุนของกิจการท่ีควบคุม
รวมกันไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 

ง) ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันไดรวมคํานวณนบัตัง้แตวนัท่ีกลุม
บริษัทเขาลงทุน หรือจนถึงวันท่ีกลุมบริษัทไดจําหนายเงินลงทุน 

จ) งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ของบริษัทยอยในตางประเทศท่ี
รวมอยูในงบการเงินรวมนี้เปนงบการเงินท่ีจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษทัยอยและยังไมได
ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทยอยนั้น  โดยมียอดสินทรัพยรวม ณ  วันท่ี             
31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนจํานวนประมาณ 377ลานบาท และ 367 ลานบาทตามลําดับ 
หรือรอยละ 11 และรอยละ 12 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ และรายไดรวมสําหรับปสิ้นสุด         
วันเดียวกันเปนจํานวนประมาณ 1.2 ลานบาท และ 1.6 ลานบาท ตามลําดับ หรือรอยละ 0.02 
และรอยละ 0.03 ของรายไดรวม ตามลําดับ 

2.3 บรษิัทฯไดจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงนิลงทุนในบริษทัยอย 
และกิจการท่ีควบคุมรวมกันตามวธิีราคาทุน 
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3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 
  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับท่ี 

62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
 ฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบับท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) สวนไดเสียในการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันที ่1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสท่ี 4 ของป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 ฉบับปรับปรุงใหม ตามที่กลาว
ไวในหมายเหต ุ4 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันที ่1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการ
บัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาว 
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุม

รวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ในระหวางไตรมาสท่ีสี่ของป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ

บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนได
เสียเปนวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งกําหนดใหเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคมุรวมกนั และ
เงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธีราคาทุน 

  ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลงังบการเงนิเฉพาะกจิการ
งวดกอนเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ี
ควบคุมรวมกันตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
แสดงกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวน 14 ลานบาท (0.04 บาท       
ตอหุน) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุม
รวมกัน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

  ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของ
กับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น โดยมิไดมี
ผลกระทบตองบการเงินรวมแตอยางใด 

4.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัการตีราคาสินทรัพย 
  ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 โดย

ใหทางเลือกในกรณีท่ีกิจการมีการตรีาคาสินทรัพยเพ่ิม สามารถเลือกปฏิบัติโดยคํานวณคาเสือ่มราคา
ท่ีตัดไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาตนทุนเดิม แทนท่ีจะคํานวณจากราคาท่ีตีใหม ในป 2550 บริษัทฯ
ไดจัดใหมีการประเมินราคาอาคารใหมและเลือกท่ีจะปฏิบัติตามประกาศดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทฯได
ปรับยอนหลังงบการเงินงวดกอนท่ีแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติตามประกาศ
ดังกลาวมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลทําใหกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
และ 2549 เพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 0.6 ลานบาท (0.002 บาทตอหุน) และ 0.3 ลานบาท (0.001 บาทตอหุน) 
ตามลําดับ โดยมิไดมีผลกระทบตอกําไรสะสมหรือสวนของผูถือหุนแตอยางใด 
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 อยางไรก็ตาม หากบรษิัทฯ คํานวณคาเสื่อมราคาที่ตดัไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาทีต่ใีหม กาํไรสทุธิ
และกําไรตอหุนจะเปลี่ยนแปลงเปนดังนี้  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

กําไรสุทธิ (ลานบาท) 116.51 65.55 76.98 51.55 
กําไรตอหุน (บาทตอหุน) 0.30 0.17 0.19 0.13 

5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 5.1 การรับรูรายได 
  รายไดจากงานกอสราง 

   รายไดจากการใหบริการตามสัญญากอสรางระยะยาวซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จะถอืเปนรายได
ตามสวนของงานท่ีแลวเสร็จจากการประเมินของผูบริหารโครงการ โดยจะตั้งสํารองเผ่ือผลขาดทุน
สําหรับโครงการกอสรางท้ังจํานวนเม่ือทราบแนชัดวาโครงการกอสรางนั้นจะประสบผลขาดทุน 

  ดอกเบ้ียรับ 

   ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

  เงินปนผลรับ 

   เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

 5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและบริษัท

เงินทุน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 
เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

 5.3 ลูกหนีต้ามสัญญากอสรางและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
   ลูกหนี้ตามสัญญากอสรางแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสญู

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณา
จากประสบการณในการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ 

  



 

-  7  - 

 5.4 งานระหวางกอสรางตามสัญญาและรายไดงานกอสรางรับลวงหนา 
   ตนทุนงานกอสรางประกอบดวย ตนทุนคาวัสด ุคาแรง คารับเหมากอสรางชวง คาบริการและ

คาใชจายอื่น  

   สัญญาท่ีมีตนทุนงานกอสรางบวกกําไรท่ีคาดวาจะไดรับเกินกวาจํานวนเงินท่ีเรียกเก็บจาก
ลูกคาจะแสดงไวเปน “งานระหวางกอสรางตามสัญญา” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียนในงบดุล สวน
สัญญาท่ีมีการเรียกเก็บเงินจากลูกคามากกวาตนทุนงานกอสรางบวกกําไรที่คาดวาจะไดรับจะแสดง
ไวเปน “รายไดงานกอสรางรับลวงหนา” ภายใตหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 

 5.5 สินคาคงเหลือ 
   สินคาคงเหลือซึ่งประกอบดวยวัสดุกอสรางและอะไหล ตีราคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรอื

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา  

   คาเผื่อการลดมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสําหรับสินคาท่ีเสื่อมสภาพ 

 5.6 เงินลงทุน 

   เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

   เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงมูลคาตามราคาทุน ผูบริหารเช่ือวาสวนไดเสียในบริษัทรวมจะไม
มีสาระสําคัญตอกลุมบริษัทและบริษัทฯ 

   เงินลงทุนในบริษัทอื่นแสดงมูลคาตามราคาทุน คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนจะตั้งขึ้นเม่ือ
มูลคาท่ีจะไดรับคืนจากเงินลงทุนต่ํากวาราคาทุนในบัญชี 

 5.7 อาคารและอุปกรณ 
   อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหมหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการ

ดอยคา 

   บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอาคารและอุปกรณในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา 
หลังจากนั้นบริษัทฯไดจัดใหมีการประเมินราคาอาคารโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย
ดังกลาวในราคาท่ีตีใหม ทั้งนี้บริษัทฯไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพ่ือ
มิใหราคาตามบัญชี ณ วันท่ีในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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   บริษัทฯบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปนี ้:-  
- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมในบัญชี 

“สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หาก
สินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯไดรับรูราคาท่ีลดลงเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุนแลว สวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนท่ี
เคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนปกอนแลว 

- บริษัทฯรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตรีาคาเพ่ิมขึ้นและยังมียอดคงคาง
ของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลง
จากการตีราคาใหมจะถูกนําไปหักออกจาก “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ไม
เกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยชนิดเดียวกัน และสวนท่ีเกินจะรับรูเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 5.8 คาเสื่อมราคา 
   คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหมโดยวิธีเสนตรง          

(เพ่ือตัดมูลคาตนทุนหรือราคาท่ีตีใหมของสินทรัพยเปนคาใชจาย) ตามอายุการใชงานโดยประมาณ       
ดังนี้ :- 

อาคารบนท่ีดินเชา - ตามอายุสัญญาเชา 
เคร่ืองจักรและอุปกรณกอสราง - 3 - 10  ป 
เคร่ืองตกแตงและอุปกรณ - 3 - 6  ป 
ยานพาหนะ - 3 - 6  ป 

   คาเสื่อมราคาของอาคารสวนที่ตีราคาเพ่ิมคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาท่ีเหลืออยู 
   บริษัทฯบันทึกคาเสื่อมราคาท่ีคํานวณไดขางตนดังนี้ 
   - คาเสื่อมราคาของสวนท่ีคํานวณจากราคาทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
   - คาเสื่อมราคาของสวนท่ีตีราคาเพ่ิมตัดจําหนายไปสูบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยในสวนของผูถือหุน 
 5.9 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
   เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแสดงมูลคาตามราคาทุน หากมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

ลดต่ํากวาราคาทุนอยางมีสาระสําคัญจะแสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา 
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 5.10    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
   บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม 

บริษัทฯ หรือถูกควบคมุโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคมุ
เดียวกันกับบริษัทฯ 

   นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  

 5.11 สัญญาเชาระยะยาว 
   สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป

ใหกับผูเชาถอืเปนสญัญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบนัทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมลูคายุตธิรรม
ของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะ
ต่ํากวา ภาระผูกพันตามสญัญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบีย้
จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะ
คิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใด
จะต่ํากวา 

   สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินยังคง
เปนของผูใหเชา จะถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาตามสัญญาจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการเชา 

 5.12 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและผลประโยชนพนักงาน 
   บริษัทฯมกีองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือประโยชนของพนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือออกจากงาน 

ซึ่งสินทรัพยของกองทุนไดแยกไปดําเนินการโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับการรับรองตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีโครงการสวัสดิการตาง ๆ  ใหกับพนักงานรวมถึงโครงการชวยเหลือเม่ือ
เกษียณอายุ ลาออก หรือถูกใหออก โดยบริษัทฯไดตั้งสํารองเพื่อผลประโยชนพนักงาน ซึ่งประมาณ
ขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทฯ 

   บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
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 5.13 เงินตราตางประเทศ 
   รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิด

รายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลือ ณ วนัที่ในงบดลุแปลงคาเปนเงนิบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบดุล  

   กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 5.14 การดอยคาของสินทรัพย 
   ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯดอย

คาลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯจะทําการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพย และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
บริษัทฯจะลดมูลคาของสินทรัพยนั้นลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคา
ขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

 5.15 ประมาณการหนี้สิน 
   บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณใน

อดีตไดเกิดขึ้นแลวและมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

 5.16 ภาษีเงินได 
   บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

 5.17 การใชประมาณการทางบัญช ี
  ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจ

ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ      
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด/เงินฝากทีมี่ขอจํากัดในการใช 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ตามท่ีแสดงอยูในงบดุลและ

งบกระแสเงินสดประกอบดวยรายการดังตอไปนี้ :- 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 271,874,767 191,023,211 208,530,724 128,372,128 
เงินฝากประจําธนาคาร 85,626,320 99,237,292 85,626,320 99,237,292 
เงินฝากกับบริษัทเงินทุน 1,000,000 3,100,000 - - 
รวม 358,501,087 293,360,503 294,157,044 227,609,420 
หัก : เงินฝากท่ีมขีอจํากัดในการใช (162,539,648) (139,586,538) (162,539,648) (139,586,538) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 195,961,439 153,773,965 131,617,396 88,022,882 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯไดนําเงินฝากธนาคารจํานวนประมาณ 162.5 ลานบาท (2549 : 
139.6 ลานบาท) ไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดย
ธนาคารในนามของบริษัทฯ 

7. ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง 
   ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญากอสรางไดรวมลูกหนี้จากโครงการกอสรางหลายโครงการซึ่ง       

เจาของโครงการกําลังประสบปญหาทางดานการเงินและไดชะลอการจายคากอสรางที่มีตอบริษัทฯออกไป 
บริษัทฯไดดําเนินการทางกฎหมายกับเจาของโครงการดังกลาวบางโครงการแลว ยอดมูลคาคงคางของ
โครงการท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง 603,215,066 548,112,644 594,052,787 548,112,644 
เงินประกันผลงานตามสัญญากอสราง 386,546,494 330,862,368 385,898,103 330,862,368 
รวม 989,761,560 878,975,012 979,950,890 878,975,012 
หัก  :   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (107,922,671) (107,922,670) (107,922,671) (107,922,670) 

ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - สุทธิ 881,838,889 771,052,342 872,028,219 771,052,342 
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  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ยอดคงเหลอืของมูลคาลกูหนีต้ามสญัญากอสรางแยกตามอายหุนี้ท่ี
คงคางนับจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระมีดังตอไปนี้ :- 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

อายุหนี้คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 478,247,400 432,243,920 469,085,121 432,243,920 
3 - 6 เดือน 18,057,126 18,806,115 18,057,126 18,806,115 
6 - 12 เดือน 24,184,296 12,382,563 24,184,296 12,382,563 
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 82,726,244 84,680,046 82,726,244 84,680,046 

 603,215,066 548,112,644 594,052,787 548,112,644 

  บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจากลูกหนี้ตามสัญญากอสรางบางโครงการใหแกธนาคาร
หลายแหงเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯท่ีไดรับจากธนาคารนั้น 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนเงินลงทุน มูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน มูลคาตามบัญชีตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ธุรกิจรับเหมากอสราง 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น                
คอนสตรัคชั่น (ไทย) จํากัด 100.0 100.0 1,000,000 1,000,000 (1,000,000) (1,000,000) - - 
ธุรกิจลงทุนในหุน         
บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด 100.0 100.0 2,599,999,930 2,599,999,930 (2,265,000,000) (2,265,000,000) 334,999,930 334,999,930 
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ         
บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี ่จํากัด 100.0 100.0 1,000,000 1,000,000 - - 1,000,000 1,000,000 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย   2,601,999,930 2,601,999,930 (2,266,000,000) (2,266,000,000) 335,999,930 335,999,930 

  บริษัทฯไดนําใบหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคช่ัน (ไทย) จํากัด และบริษัท ซีเอ็นที 
โฮลดิ้งส จํากัด ไปจํานําไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนการประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯท่ีไดรับจาก
ธนาคารนั้น 
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9. เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
 9.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สดัสวนเงินลงทนุ 
มูลคาเงินลงทนุตามวิธี

ราคาทนุ 
เงินปนผลรับระหวางป
สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท 
ธุรกจิรับเหมากอสราง   
เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ เอ เอส 
รวมคา 25.0 25.0 - - 2,000,000 12,000,000 
แพน เอเซีย - ซีเอ็นท ีรวมคา 45.0 - 1,800,000 - - - 

รวมเงินลงทนุในกจิการทีค่วบคมุรวมกนั    1,800,000 - 2,000,000 12,000,000 

   ตั้งแตป 2545 บริษัทฯไดลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียน ี
และ เอ เอส รวมคา คิดเปนรอยละ 25 ของเงินลงทุนท้ังหมด ซึ่งบริษัทฯไดรับคืนเงินลงทุนจํานวน 2 
ลานบาทในระหวางป 2549 กิจการท่ีควบคุมรวมกันดังกลาวอยูในระหวางการชําระบัญชี 

9.2 ขอมูลทางการเงนิโดยสรปุของกจิการที่ควบคุมรวมกนั 
   จํานวนรวมของสวนไดเสียแตละรายการตามสัดสวนท่ีบริษัทฯมีในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน

แยกเปนสินทรัพย หนี้สิน รายไดและคาใชจายแสดงไดดังนี ้

  ก) เนาวรัตน, อิตาเลียนไทย, คริสเตียนี และ เอ เอส รวมคา 
 (หนวย : ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2550 2549 
สินทรัพยหมุนเวียน 1 3 
สินทรัพยสุทธิ 1 3 

 

 (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2550 2549 
รายได - 13 
ตนทุน - (10) 
คาใชจายในการขายและบริหาร - (5) 
ขาดทุนสุทธิ - (2) 
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  ข) แพน เอเซีย - ซีเอ็นที รวมคา 
 (หนวย : ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2550 2549 
สินทรพัยหมุนเวียน 31 - 
หนี้สินหมุนเวียน (29) - 
สินทรัพยสุทธิ 2 - 

 

 (หนวย : ลานบาท) 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2550 2549 
รายได 19 - 
ตนทุน (17) - 
คาใชจายในการขายและบริหาร (1) - 
กําไรสุทธิ 1 - 
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10. เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทอื่น 
  เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทอื่นประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ :- 

 สัดสวนเงินลงทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท 
เงินลงทุนในบริษัทรวม       
บริษัท สหเคร่ืองจักรกล จํากัด 31.94 31.94 7,500,000 7,500,000 - - 
รวม   7,500,000 7,500,000 - - 
หัก : คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน   (7,500,000) (7,500,000) - - 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ   - - - - 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น       
บริษัท แซทเทอรน อิ้งค 13.11 13.11 2,218,125 2,218,125 - - 
บริษัท ภูเก็ต แลนด ดีเวลล็อปเมนท 
จํากัด 15.00 15.00 3,000,000 3,000,000 - - 

บริษัท ไทย เวิลดไวด คอนแทรคเตอร 
จํากัด 2.94 2.94 100,000 100,000 100,000 100,000 

บริษัท สินทรัพยชางเหมาไทย จํากัด 0.20 - 500,000 - 500,000 - 
รวม   5,818,125 5,318,125 600,000 100,000 
หัก : คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน   (3,000,000) (3,000,000) - - 
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ   2,818,125 2,318,125 600,000 100,000 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและ
บริษัทอื่น - สุทธิ    2,818,125 2,318,125 600,000 100,000 

  ในระหวางป 2550 บริษัท ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส จํากัด ไดรับเงินปนผลจํานวนประมาณ 14 ลานบาทจาก
บริษัท แซทเทอรน อิ้งค (2549 : 10 ลานบาท) ซึ่งแสดงไวในงบกําไรขาดทุน 

  สินทรัพยสุทธิตามงบการเงินซึ่งยังไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท แซทเทอรน อิ้งค 
ตามสวนของเงินลงทุนของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีมูลคาประมาณ 5 ลานบาท (2549 : 
ตรวจสอบแลว 14 ลานบาท) 
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11. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  ในระหวางป บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการท่ีควบคุมรวมกันมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑท่ีตกลงกันระหวาง
บริษัทฯและบริษัทเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ :- 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ นโยบายการกําหนดราคาและการกูยืม 
 2550 2549 2550 2549  

รายการกับบริษัทยอย   
   รายไดคาเชาและคาบริการ - - 0.1 0.1 ตามอัตราท่ีตกลงรวมกันซึ่งใกลเคียงกับ

อัตราตลาด 
   ดอกเบี้ยรับ - - 0.8 0.8 อัตราดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบัญชีข้ันต่ํา (MOR) 

บวกรอยละ 0.25 ตอป 
รายการกับกิจการ ท่ีควบคุม
รวมกัน 

    
 

   รายไดจากงานกอสราง 4.4 - 18.2 2.0 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
   คาใชจายในการดําเนินงาน 2.5 - 3.5 - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
   เงินปนผลรับ - - 2.0 12.0 ตามอัตราท่ีประกาศจาย 
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  ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มี
รายละเอียดดังนี้ :- 

 ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
ลูกหนี้บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท ซีเอ็นที โฮลด้ิงส จํากัด - - - 2,808,147 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคชั่น (ไทย) 
จํากัด - - 20,152,573 19,367,585 

บริษัท ซี เอ็น แอดไวซอรี ่จํากัด - - 32,100 32,100 
แพน เอเซีย - ซีเอ็นท ีรวมคา 1,048,772 - 3,807,512 - 
รวม 1,048,772 - 23,992,185 22,207,832 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (20,150,000) (18,500,000) 
รวมลูกหนี้บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน - 
สุทธิ 1,048,772 - 3,842,185 3,707,832 

     
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน     
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคชั่น (ไทย) 
จํากัด - - 10,300,000 10,300,000 

แพน เอเซีย - ซีเอ็นท ีรวมคา - - 2,700,000 - 
 - - 13,000,000 10,300,000 
หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (10,300,000) (10,300,000) 
รวมเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุม
รวมกัน - สุทธิ - - 2,700,000 - 

     
รวมลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่
ควบคุมรวมกัน - สุทธิ 1,048,772 - 6,542,185 3,707,832 
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  ในระหวางป 2550 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ :- 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 1 การเคล่ือนไหวในระหวางป ณ วันท่ี 31 
 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง ธันวาคม 2550 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น คอนสตรัคชั่น (ไทย) 
จํากัด 10,300,000 - - 10,300,000 

แพน เอเซยี - ซีเอ็นท ีรวมคา - 2,700,000 - 2,700,000 
รวม 10,300,000 2,700,000 - 13,000,000 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  ในป 2550 บริษัทฯไดจายเงินเดือน คาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหาร เปน

จํานวนเงินประมาณ 35.5 ลานบาท (2549 :  37.3 ลานบาท) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
  บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบ            

งบการเงินขอ 29 
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12. อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สนิทรพัยซึ่ง
แสดงตาม
ราคาทีต่ีใหม สนิทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทนุ  

  เครื่องจักรและ เคร่ืองตกแตง   
 อาคารบน อุปกรณ ตดิตั้งและ   
 ทีด่นิเชา กอสราง อุปกรณ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 71,595,732 549,490,786 67,537,312 103,949,922 792,573,752 
ซื้อเพิ่ม - 46,937,014 11,328,699 5,610,133 63,875,846 
จําหนาย (9,723,741) (15,578,189) (2,863,706) (731,449) (28,897,085) 
ตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 9,668,077 - - - 9,668,077 
ณ 31 ธันวาคม 2550 71,540,068 580,849,611 76,002,305 108,828,606 837,220,590 
คาเสื่อมราคาสะสม :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 58,274,924 423,965,028 51,041,969 69,102,710 602,384,631 
คาเสื่อมราคาสําหรับป (บนราคาทุน) 1,567,510 24,397,706 7,524,962 9,237,051 42,727,229 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตีราคาเพิ่ม 670,071 - - - 670,071 
คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย (8,751,367) (13,253,098) (2,564,889) (701,603) (25,270,957) 
ณ 31 ธันวาคม 2550 51,761,138 435,109,636 56,002,042 77,638,158 620,510,974 
คาเผ่ือการดอยคา :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 972,374 19,603,495 690,302 21,000 21,287,171 
ลดลงระหวางป (972,374) - - - (972,374) 
ณ 31 ธันวาคม 2550 - 19,603,495 690,302 21,000 20,314,797 
มูลคาสุทธิตามบัญชี :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 12,348,434 105,922,263 15,805,041 34,826,212 168,901,950 

ณ 31 ธันวาคม 2550 19,778,930 126,136,480 19,309,961 31,169,448 196,394,819 
คาเสื่อมราคาสําหรับป :      
2549     31,851,138 
2550     42,727,229 
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 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สนิทรพัยซึ่ง
แสดงตาม
ราคาทีต่ีใหม สนิทรัพยซึ่งแสดงตามราคาทนุ  

  เครื่องจักรและ เคร่ืองตกแตง   
 อาคารบน อุปกรณ ตดิตั้งและ   
 ทีด่นิเชา กอสราง อุปกรณ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 71,595,732 549,490,786 67,532,312 103,949,922 792,568,752 
ซื้อเพิ่ม - 46,937,014 11,328,699 5,610,133 63,875,846 
จําหนาย (9,723,741) (15,578,189) (2,863,706) (731,449) (28,897,085) 
ตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 9,668,077 - - - 9,668,077 
ณ 31 ธันวาคม 2550 71,540,068 580,849,611 75,997,305 108,828,606 837,215,590 
คาเสื่อมราคาสะสม :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 58,274,924 423,965,028 51,036,970 69,102,710 602,379,632 
คาเสื่อมราคาสําหรับป (บนราคาทุน) 1,567,510 24,397,706 7,524,962 9,237,051 42,727,229 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่ตีราคาเพิ่ม 670,071 - - - 670,071 
คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย (8,751,367) (13,253,098) (2,564,889) (701,603) (25,270,957) 
ณ 31 ธันวาคม 2550 51,761,138 435,109,636 55,997,043 77,638,158 620,505,975 
คาเผ่ือการดอยคา :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 972,374 19,603,495 690,302 21,000 21,287,171 
ลดลงระหวางป (972,374) - - - (972,374) 
ณ 31 ธันวาคม 2550 - 19,603,495 690,302 21,000 20,314,797 
มูลคาสุทธิตามบัญชี :      
ณ 31 ธันวาคม 2549 12,348,434 105,922,263 15,805,040 34,826,212 168,901,949 

ณ 31 ธันวาคม 2550 19,778,930 126,136,480 19,309,960 31,169,448 196,394,818 
คาเสื่อมราคาสําหรับป :      
2549    31,743,564 
2550     42,727,229 

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตดัคาเสือ่มราคาหมดแลวแตยงั
ใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 556 ลานบาท (2549 : 576  ลานบาท) 
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  ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดจัดใหมีการประเมินราคาอาคารใหมโดยผูประเมินราคาอิสระ            
ซึ่งประเมินเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2550 โดยใชเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ผลจากการประเมิน
แสดงมูลคาอาคารเพ่ิมขึ้นจากมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวน 9.7 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกการเพ่ิมขึ้น
ของมูลคาอาคารดังกลาวใน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถอืหุน และไดโอนกลบัคา
เผ่ือการดอยคาจํานวน 0.97 ลานบาทเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 

  สวนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกบัขาดทุนสะสมและไมสามารถจาย
เปนเงินปนผลได 

  รายละเอียดของอาคารบนท่ีดินเชาท่ีแสดงตามราคาท่ีตีใหมและคาเสื่อมราคาสะสมมีดังนี้ 
(หนวย : บาท) 

 2550 2549 
ราคาทุนเดิม 55,023,249 64,746,990 
สวนเพิ่มจากการตีราคา 16,516,819 6,848,742 
ราคาท่ีตีใหม 71,540,068 71,595,732 
   
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาทุนเดิม 44,242,325 51,426,182 
คาเสื่อมราคาสะสม - สวนเพิ่มจากการตีราคา 7,518,813 6,848,742 
คาเสื่อมราคาสะสม - ราคาท่ีตีใหม 51,761,138 58,274,924 
   
คาเผื่อการดอยคา - 972,374 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 19,778,930 12,348,434 

13. สินทรัพยสุทธิของหนวยงานที่เลิกดําเนินธุรกิจ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 2550 2549 

สินทรัพยรวม 330,264,495 309,691,972 
หนี้สินรวม (48,250) (97,127) 
สินทรัพยสุทธิกอนคาเผื่อ 330,216,245 309,594,845 
หัก : คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (2,854,600) (2,854,600) 

สินทรัพยสุทธิ 327,361,645 306,740,245 
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  สินทรัพยสุทธิของหนวยงานท่ีเลิกดําเนินธุรกิจสวนใหญเปนสินทรัพยสุทธิของบริษัท ฮารโมน ี
พร็อพเพอรตี้ กรุป จํากัด และบริษัท ซีเอ็น เพลส สีลม ดีเวลอปเมนท จํากัด  

  บริษัท ฮารโมนี พร็อพเพอรตี้ กรุป จํากัด ไดนําเงินฝากธนาคารจํานวนประมาณ 2.8 ลานยูโร (หรือ
เทียบเทา 136 ลานบาท) ไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯ 

14. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยประกอบดวยเงินลงทุนในสินทรัพยดังตอไปนี้ :- 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

ท่ีดิน 107,007,464 107,007,464 107,007,464 107,007,464 
อาคารชุด 9,313,950 9,313,950 9,313,950 9,313,950 
รวม 116,321,414 116,321,414 116,321,414 116,321,414 
หัก : คาเผื่อการดอยคา (13,090,414) (22,231,414) (13,090,414) (22,231,414) 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย - สุทธิ 103,231,000 94,090,000 103,231,000 94,090,000 

  ในระหวางป 2550 บรษิัทฯไดโอนกลับคาเผ่ือการดอยคาของที่ดินและอาคารชุดจํานวน 9.1 ลานบาท 
ซึ่งรวมเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน 

  บริษัทฯไดนําท่ีดินของบริษัทฯจํานวน 3 แปลง มูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ 14.6 ลานบาท 
(2549 : 6.8 ลานบาท) ไปจดจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีท่ี
ไดรับจากธนาคารแหงนั้นตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 15 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
(หนวย : บาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (รอยละตอป) 2550 2549 2550 2549 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5.25 - 8.25 16,727,074 7,135,451 16,727,074 7,135,451 
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 5.25 20,000,000 - 20,000,000 - 
รวม  36,727,074 7,135,451 36,727,074 7,135,451 

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทฯค้ําประกันโดยการจํานําเงินฝากธนาคาร การโอนสิทธิเรียกรอง
ในการรับเงินจากลูกหนี้ตามสัญญากอสรางบางโครงการ การจํานําใบหุนของบริษัทยอย และการจดจาํนอง
ท่ีดินของบริษัทฯ  
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16. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน 26,348,297 29,520,076 26,348,297 29,520,076 
หัก : ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (3,208,868) (3,824,806) (3,208,868) (3,824,806) 

 23,139,429 25,695,270 23,139,429 25,695,270 
หัก : สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (10,120,829) (9,520,844) (10,120,829) (9,520,844) 
หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อและเชาการเงิน - สุทธิ     
   จากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 13,018,600 16,174,426 13,018,600 16,174,426 

  บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเชารถยนตสําหรับใชในการดําเนินกิจการ โดยมี
กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน คาเชาท่ีจะตองจายตามสัญญาตั้งแตป 2551 ถึงป 2554 มีจํานวนรวม
ประมาณ 26.3 ลานบาท สินทรัพยซึ่งบริษัทฯไดมาภายใตสัญญาเชาการเงินจะถูกบันทึกเปนสินทรัพยของ
บริษัทฯในราคาเงินสดโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จํานวนประมาณ 27.6 ลานบาท 
(2549 : 27.5 ลานบาท) 

17. ประมาณการหนี้สินจากภาระค้ําประกันและหนี้สินอื่น 
  ในระหวางป 2546 บริษัทฯไดตั้งสํารองสําหรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากภาระค้ําประกันและ

หนี้สินอื่นซึ่งเจาหนี้ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ (ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากศาล
ลมละลายกลางเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2546) จํานวน 112 ลานบาท สํารองดังกลาวประมาณขึ้นในอัตรารอย
ละ 3 ของยอดหนี้ค้ําประกันและหนี้สินตามคําขอรับชําระหนี ้ซึ่งไดแก เจาหนีค้้ําประกัน เงินกูยืมของกลุม
บริษัท เจาหนี้ตามหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุมบริษัทและบริษัทฯ  เจาหนี้ตาม
หนังสือค้ําประกันซึ่งกําหนดมูลคาและไมกําหนดมูลคา เพื่อเปนการประกันการทํางานตามสัญญากอสราง
ของกลุมบริษัทและบริษัทฯ เจาหนี้กรมสรรพากรและเจาหนี้อื่น ๆ ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อม่ันวาสํารอง
ดังกลาวจะครอบคลุมผลขาดทุนและจะไมมีหนี้สินอื่นท่ีเปนสาระสําคัญท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากภาระหนี้
ดังกลาว 

ในระหวางป 2547 ถึง 2549 บริษัทฯไดรับการยกหนี้สินบางสวนสําหรับเจาหนี้กลุมท่ี 9 และ12 
จํานวนประมาณ 24 ลานบาท และจายชําระหนีแ้กเจาหนี้กลุมที ่8 และ 9 จํานวนประมาณ 19 ลานบาทตาม
คําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คงเหลือประมาณการหนี้สินจํานวนประมาณ 
69 ลานบาท (2549 : 69 ลานบาท) 

  ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯแลวเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2548 โดย
บริษัทฯไดกันเงินสํารองเพ่ือชําระหนี้ใหแกเจาหนี้รายท่ียังไมมีคําสั่งถึงท่ีสุดเปนจํานวนเงินประมาณ 4    
ลานบาท ณ สํานักงานวางทรัพยกลาง กรมบังคับคดี โดยแสดงเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบดุล 
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18. ทุนเรือนหุน 
(หนวย : บาท) 

 2550 2549 
ทุนอนุมัติและจดทะเบียน   
   หุนสามัญ 401,162,888 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 401,162,888 401,162,888 
 ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว   
   หุนสามัญ 401,161,682 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 401,161,682 401,161,682 

19. สํารองตามกฎหมาย 
  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

20. หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย 
  หุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอยแสดงตามราคาทุนของหุนสามัญจํานวน 13.55 ลานหุน ในราคา

หุนละ 1 บาทรวม 13.55 ลานบาท ซึ่งออกจําหนายโดยบริษัทฯตามแผนการปรับโครงสรางทุนของบริษัทฯ
และไดถือไวโดยบริษัทยอย การถือหุนดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุนในงบการเงนิ
รวมเพ่ือแสดงสวนของผูถือหุนของบริษัทฯสุทธิ  

21. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
  บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2550 และ 2549 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทาง

ภาษียกมาจากปกอน ๆ  
22. กําไรตอหุน 
  กําไรตอหุนที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเปนกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานซึ่งคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิ

สําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป โดยในงบการเงินรวมเปน
ยอดสุทธิจากหุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย ตามรายละเอียดดังนี้ :- 

(หนวย : หุน) 
 2550 2549 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 401,161,682 401,161,682 
หัก : หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย (13,552,457) (13,552,457) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก - สุทธิ (งบการเงินรวม) 387,609,225 387,609,225 
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23. เงินปนผลจาย 
(หนวย : บาท) 

เงินปนผล อนมุตัิโดย เงินปนผลจาย 
เงินปนผลจาย

ตอหุน วันที่จาย 

  งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ   

เงินปนผลประจําป สําหรับป 
2549 

ที่ประชมุสามัญผูถือหุนครั้งที่ 74 
เมื่อวันที ่23 เมษายน 2550 19,379,852 20,057,475 0.05 21 พฤษภาคม 2550 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2550  19,379,852 20,057,475 0.05  
เงินปนผลประจําป สําหรับป 
2548 

ที่ประชมุสามัญผูถือหุนครั้งที่ 73 
เมื่อวันที ่21 เมษายน 2549 38,759,687 40,114,933 0.10 15 พฤษภาคม 2549 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2549  38,759,687 40,114,933 0.10  

24. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสัญญางานระหวางกอสราง 
  ตนทุนการกอสรางรวมท่ีเกิดขึ้นปรับปรุงดวยกําไรหรือขาดทุนท่ีรับรูจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

ของงานกอสรางตามสัญญามีจํานวนประมาณ 13,927 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 13,923 ลานบาท) ซึ่ง
บริษัทฯและกิจการท่ีควบคุมรวมกันไดเรียกเก็บเงินจากผูวาจางแลวประมาณ 13,071 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ 13,056 ลานบาท) 

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จํากัด และ
จะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 
2550 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 9.8 ลานบาท (2549 : 8.3 ลานบาท) 

26. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2550 2549 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)   6,964 6,594 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท)   1,060,584 727,672 
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27. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  บริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกันดําเนินกิจการสวนใหญในสวนงานเดียวคือธุรกิจ

รับเหมากอสรางโดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรท้ังในประเทศไทยและในตางประเทศ  
  ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตรของบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุม

รวมกัน ณ วันที่และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เปนดังนี้ :- 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

  
ประเทศอื่น
ในทวีป รายการ รวม 

 ประเทศไทย เอเชีย ตัดบัญชี 2550 2549 
      
รายไดจากงานกอสราง 6,316 - (14) 6,302 4,837 
กําไรข้ันตนจากการดําเนินงาน 256 - (1) 255 213 
รายไดอื่น    37 30 
คาใชจายในการบริหาร    (154) (161) 
คาเสื่อมราคา    (43) (32) 
ดอกเบ้ียจาย    (3) (2) 
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน                       
ท่ีเลิกดําเนินธุรกิจ    25 18 

กําไรสุทธิ    117 66 
 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  
ประเทศอื่น
ในทวีป รายการ รวม 

 ประเทศไทย เอเชีย ตัดบัญชี 2550 2549 
ลูกหนี้ตามสัญญากอสราง - สุทธิ 882 - - 882 771 
งานระหวางกอสรางตามสัญญา 870 - (9) 861 1,045 
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 197 - - 197 169 
สินทรัพยอื่น 5,281 364 (4,284) 1,361 1,054 

รวมสินทรัพย 7,230 364 (4,293) 3,301 3,039 

  บริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกันใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามท่ีกลาว
ไวในหมายเหต ุ11 
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28. ภาระผูกพัน 
  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทและบริษัทฯมีภาระผูกพันนอกเหนือจากท่ีเปดเผยไวในหมาย

เหตุอื่นแลวดังตอไปนี้ :- 
 (ก) ภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเชาที่ดินระยะยาว ซึ่งเปนท่ีตั้งของสํานักงานและคลังสินคาของกลุม

บริษัทและบริษัทฯ เปนเวลา 20 ปสิ้นสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2552 คาเชาที่จะตองจายในอนาคตตาม
สัญญาเชามีจํานวนประมาณ 0.5 ลานบาท (2549 : 1.1 ลานบาท) 

  เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2550 บริษัทฯไดตอสัญญาเชาดังกลาวสําหรับระยะเวลา 10 ป เร่ิมตัง้แตวนัท่ี 15 
มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 คาเชาที่จะตองจายในอนาคตตามสัญญามีจํานวนประมาณ 
156.2 ลานบาท และบริษัทฯผูกพันท่ีจะตองจายคาสิทธิการเชาเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท 

 (ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันสวนใหญเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานเปนจํานวนเงินประมาณ 8.8 ลานบาท 
(2549 : 15.3 ลานบาท) 

29. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 กลุมบริษัทและบริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากท่ีเปดเผยไวใน

หมายเหตุอื่นแลวดังตอไปนี ้:- 
 (ก) บริษัทฯไดออกหนังสือค้ําประกันซึ่งสวนใหญเกี่ยวกับการจายเงินตามสัญญาการประกันการทํางาน

ตามสัญญากอสราง และการประกันวงเงินสินเช่ือเปนจํานวนเงินประมาณ 134 ลานบาท (2549 : 359 
ลานบาท) นอกจากนี ้บริษัทฯไดออกหนังสือค้ําประกันท้ังที่กําหนดมูลคาและไมกําหนดมูลคาเพ่ือ
เปนการประกันการทํางานตามสัญญากอสรางของบริษัทยอยในตางประเทศ ซึง่ในป 2546 บรษิทัฯได
บันทึกหนี้สินสําหรับภาระค้ําประกันดังกลาวท่ีอาจเกิดขึ้นโดยประมาณจากจํานวนภาระค้ําประกัน
สูงสุดท่ีเจาหนี้ยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ 

 (ข) บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเปนจํานวนเงินประมาณ 1,782 ลาน
บาท (2549 : 1,449 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของ 
บริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันดังตอไปนี ้

  (หนวย : ลานบาท) 
 2550 2549 

ประเภทของหนังสือคํ้าประกัน   
การปฏิบัติตามสัญญา 598 513 
เงินรับลวงหนา 554 516 
การประมูลโครงการ 305 225 
การจายชําระเจาหนี้ 186 160 
เงินประกันผลงาน 139 35 
 1,782 1,449 
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  นอกจากนี ้กลุมบริษัทมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุมบริษัทเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 1,121ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดบันทึกหนี้สินสําหรับภาระค้ําประกันดังกลาวท่ีอาจเกิดขึ้น
โดยประมาณจากจํานวนภาระค้ําประกันสูงสุดท่ีเจาหนี้ยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของ
บริษัทฯ 

  เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2549 บริษัทฯไดรับแจงจากหนวยงานแหงหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯแสดงความจํานงขอ
รวมประมูลโครงการกอสรางวาหนวยงานดังกลาวจะยึดหลักประกันซองจํานวน 168 ลานบาท 
เนื่องจากบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการในการประมูลโครงการ ตอมาเม่ือวันท่ี  
21 สิงหาคม 2549 บริษัทฯไดยื่นหนังสือตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือช้ีแจงเหตุผลและขอใหทบทวน
แนวปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับการประมูลโครงการกอสราง และวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2550 บรษิทัฯได
ย่ืนคําฟองตอศาลปกครองกลางเพ่ือขอใหศาลปกครองกลางพิจารณาเพิกถอนคําสั่งยึดหรือริบ
หลักประกันซอง และไดยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของหนวยงานการปกครองเพ่ือระงับการ
เรียกชําระเงินตามหนังสือยึดหลักประกันซองดังกลาว ตอมาเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ
ไดรับแจงจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของแหงหนึ่งซึ่งบริษัทฯย่ืนขอความเปนธรรมคําสั่งยึดหลักประกัน
ซอง วาการยึดหลักประกนัซองดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในการประมลู
โครงการ และไมอาจเลือกปฏิบัติได อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดขอความเห็นจากท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษัทฯ ซึ่งท่ีปรึกษาทางกฎหมายไดใหความเห็นวาโอกาสที่บริษัทฯจะชนะคดีมีคอนขางสูง ดังนั้น 
ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมมีหนี้สินที่เปนสาระสําคัญเกิดขึ้นจากกรณีดังกลาว 

 (ค) บริษัทฯเขาค้ําประกันตอธนาคารในประเทศแหงหนึ่งสําหรับวงเงินสินเช่ือและวงเงินค้ําประกันท่ี
ธนาคารแหงนั้นไดใหแกบริษัทรวมในตางประเทศในวงเงินสูงสุดไมเกิน 103 ลานโครนเดนมารค 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดรับหนังสือค้ําประกันจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทรวมดังกลาวสําหรับ   
หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และภายใตขอตกลงระหวางธนาคารกับบริษัทรวมแหงนั้นจะไมมี
การใหสินเช่ือเพ่ิมเติม และภาระค้ําประกันท่ีมีอยูจะทยอยลดลงตามอายุของหนังสือค้ําประกัน ซึ่ง          
ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาภาระค้ําประกันดังกลาวจะสิ้นสุดในระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับจาก
เมษายน 2544 และบริษัทฯไดบันทึกหนี้สินสําหรับภาระค้ําประกนัดังกลาวท่ีอาจเกดิขึน้โดยประมาณ
จากจํานวนภาระค้ําประกันสูงสุดที่เจาหนี้ยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ 
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(ง) ในระหวางป 2545 บริษัทฯไดย่ืนขอคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายของป 2542 - 2544 ตอกรมสรรพากร
เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 67 ลานบาท จากการตรวจสอบเพ่ือคืนภาษีโดยเจาหนาท่ีสรรพากร 
บรษิัทฯถกูประเมินภาษเีพ่ิมเติมสําหรับภาษเีงินไดนิตบุิคคล ภาษเีงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษธีุรกจิเฉพาะ
และอากรแสตมปเปนจํานวนเงินประมาณ 118 ลานบาท และเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนทางภาษียกมา
ของปเดียวกัน เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2545 บริษัทฯไดยื่นอุทธรณการประเมินภาษีตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ ตอมาเม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2548 คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณไดมีคําวนิิจฉยัอทุธรณ 
โดยใหปลดภาษีท่ีประเมินลงบางสวนคงเหลือภาษีท่ีประเมินรวมเบ้ียปรับเงินเพ่ิมเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 93 ลานบาท เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2548 เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอรับ
ชําระหนี้จํานวน 118 ลานบาท และเห็นวาเจาหนี้มีสิทธิหักกลบลบหนี้ดังกลาวกบัเงินท่ีเจาหนีแ้จงคนื
เงินภาษีอากรจึงมีคําสั่งใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้เปนจํานวนประมาณ 61 ลานบาท อยางไรก็ตาม              
เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2548 บริษัทฯไดย่ืนขอเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และ
เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2548 บริษัทฯไดยื่นคัดคานคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตอมา             
เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2549 ศาลภาษีอากรกลางไดอานคาํพิพากษาและวนัท่ี 22 กนัยายน 2549 บริษัทฯ
ไดรับสาํเนาคําพิพากษาจากศาลภาษีอากรกลางใหบริษัทฯชนะคดีในบางประเดน็ทําใหบรษิทัฯไดรบั
การปลดภาษีท่ีประเมินลงบางสวนคงเหลือประมาณ 16 ลานบาท ขณะนี้คดียังไมเปนท่ีสิน้สดุ อยางไร
ก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวาจะไมมีหนี้สินท่ีเปนสาระสําคัญเกิดขึ้นจากกรณีดังกลาว และ
สํารองท่ัวไปท่ีตั้งไวในบัญชีมีจํานวนท่ีเพียงพอ 

30. เครื่องมือทางการเงิน 
 30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวย       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และเงินลงทุน บริษัทฯมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
  บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญากอสราง ฝายบริหาร

ควบคมุความเสี่ยงนี้โดยการกาํหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนัน้ 
บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  การให
สินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจกุตวัเนื่องจากบรษิัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจาํนวน
มากรายและใหบริการแกลูกคาที่มีฐานะดานการชําระหนี้ดีเปนสวนใหญ จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ
อาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ตามสัญญากอสรางหักดวยคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูในงบดุล 
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
  บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับ

ธนาคาร และเงินเบิกเกินบัญชี อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมี
อัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดใน
ปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมถึงกอน) ไดดังนี ้         

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่
อัตราดอกเบี้ย
ปรบัขึน้ลง    

 ภายใน มากกวา 1 ตาม ไมมีอัตรา   
 1 ป ถึง 5 ป อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สนิทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1 - 162 33 196 0.125 - 3.50 
ลูกหนีต้ามสญัญากอสราง  - - - 882 882 - 
เงินฝากทีม่ขี อจํากัดในการใช 86 - 77 - 163 0.50 - 3.375 
สนิทรพัยของหนวยงานที่เลิก
ดําเนนิธรุกิจ 326 - 2 1 329 2.25 - 8.15 

 413 - 241 916 1,570  
       
หนีส้นิทางการเงิน       
เงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากธนาคาร 20 - 17 - 37 5.25 - 8.25 

เจ าหนี้ ก ารค าและตนทุน การ
กอสรางคางจาย - - - 1,064 1,064 - 

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ และเชา
การเงิน - 23 - - 23 7.24 - 8.50 

 20 23 17 1,064 1,124  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่
อัตราดอกเบี้ย
ปรบัขึน้ลง    

 ภายใน มากกวา 1 ตาม ไมมีอัตรา   
 1 ป ถึง 5 ป อัตราตลาด ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 
สนิทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 101 31 132 0.125 - 1.00 
ลูกหนีต้ามสญัญากอสราง  - - - 872 872 - 
เงินฝากทีม่ขี อจํากัดในการใช 86 - 77 - 163 0.50 - 3.375 
เงินใหกูยืมแกบรษิทัยอยและ
กิจการที่ควบคมุรวมกัน - 13 - - 13 

MOR บวกรอยละ 
0.25, 3.75 

 86 13 178 903 1,180  
       

หนีส้นิทางการเงิน       
เงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากธนาคาร 20 - 17 - 37 5.25 - 8.25 

เจ าหนี้ ก ารค าและตนทุน การ
กอสรางคางจาย - - - 1,058 1,058 - 

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ และเชา
การเงิน - 23 - - 23 7.24 - 8.50 

 20 23 17 1,058 1,118  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือ

ขายสินคาหรือใหบริการเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยมิไดทําสัญญาปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปน
สกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 

 สินทรัพยทาง หนี้สินทาง อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย 
สกุลเงิน การเงิน การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

   (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 649,409 - 33.7673 
ปอนดสเตอลิง - 12,525 67.4166 
โครนเดนมารค 2,285 - 6.6167 
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 30.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
  เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูใน

ประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอย         
จงึประมาณมูลคายุตธิรรมของสนิทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงใน
งบดุล 

  มูลคายุตธิรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะท่ีทัง้
สองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ี
เหมาะสม  

31. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
  เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯคร้ังที ่375 ไดมีมติอนุมัตกิารจายเงินปน

ผลจากผลการดําเนินงานของป 2550 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น
ประมาณ 40 ลานบาท โดยบริษัทฯจะนําเสนอเพ่ือขออนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวในท่ีประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนของบริษัทฯตอไป 

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
  บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ใหม 

เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจบัุนซึ่งไมมีผลกระทบตอกาํไรสทุธหิรอืสวนของ
ผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

33. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 


